Resolución do Consello Municipal de Deportes de Convocatoria de Bolsas a deportistas individuais para o
exercicio 2017
Primeiro.- Obxecto
É obxecto da presente resolución establecer a convocatoria de Bolsas para deportistas que destaquen en
competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas recoñecidas, durante
a anualidade 2016, e cumpran os requirimentos e obrigas impostos nas Bases reguladoras.
Segundo.- Crédito orzamentario
As axudas serán financiadas con cargo aos créditos dispoñibles na aplicación orzamentaria 3410.48000
dos Orzamentos do C.M.D para o exercicio 2017, até o importe de vintecinco mil euros (25.000,00 €),
que poderá ser ampliado no caso de existencia de crédito na aplicación orzamentaria no momento da
resolución sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de
solicitudes.
Terceiro.- Solicitudes: prazo e documentación
As solicitudes presentaranse, no prazo de dous (2) meses a contar desde o día seguinte ao da publicación
desta Convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro do Consello Municipal de Deportes,
Avda. Pardo de Cela núm. 2 en impreso normalizado que se facilitará nas dependencias
administrativas do CMD.
Os interesados deberán xuntar coa solicitude a documentación numerada no artigo 6º das Bases
reguladoras. A documentación para avaliación será a referida para o ano 2016.
Cuarto.- Umbrais mínimos de valoración
Serán declarados excluídos das axudas aqueles solicitantes que non superen na fase de valoración os
seguintes mínimos:
1.- 18 puntos, en Bolsas de cualificación
2.- 14 puntos, en Bolsas de iniciación
Quinto.- Normativa aplicable
En todo o non especificado na presente Convocatoria, estarase ao disposto Bases reguladoras de bolsas
a deportistas individuais do Consello Municipal de Deportes, na Lei de Subvencións de Galiza, a Lei
Xeral de Subvencións, a Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense e demais
normativa que resulte de aplicación.
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